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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 25. huhtikuuta
2012 Ravintola Tekniskassa Helsingissä.
Hallituksen puheenjohtaja Klaus Holttinen avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan eläkekassan tapahtumarikasta vuotta.
Eläkekassan sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli – 2,1 %, kun eläkeyhtiöiden tuottojen keskiarvo jäi – 3,0 %:iin. Vain yksi työeläkeyhtiö ylsi parempaan tulokseen. Tulos on myös siedettävä ottaen huomioon, että kolmen
viimeisen vuoden keskimääräinen tuottomme on ollut 7,5 % ja viidenkin vuoden, kahdesta talouskriisivuodesta huolimatta, 2,9 %.
Apteekkien Eläkekassan 148. toimintavuoden kuluessa kassan pitkäaikainen
toimitusjohtaja, varatuomari Kari Joutsa jäi lakisääteiselle eläkkeelle ja hänen
seuraajakseen keväällä 2011 valittu KTM Hannu Hokka otti tehtävät vastaan
syyskuun alussa. Uuden toimitusjohtajan pitkä ja monipuolinen kokemus eläkevakuutuskentästä mahdollisti lentävän lähdön tehtävien menestyksekkääseen hoitoon.
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkari Tapio Rytilä. Kokouksessa oli edustettuna 10 kannattajaosakasta ja 8 B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla oli edustettuna 363 kassan jäsentä ja 35 kannattajaosakasta.
Kokous vahvisti yksimielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011.
Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja
kannattajaosakkaiden edustajaksi uutena apteekkari Anders Karlsson ja hänen varajäsenekseen uudelleen apteekkari Veikko Haikala. B-osaston jäsenten edustajaksi valittiin uudelleen farmaseutti Leena Junttila ja varajäseneksi
uutena farmaseutti Soili Rikkonen.
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Tilintarkastajat
Kannattajaosakkaat ja C-osaston jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jossa päävastuullisena tarkastajana
toimii KHT Juha Tuomala. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana ei
varatilintarkastajaa valittu. B-osaston jäsenet valitsivat tilintarkastajaksi KHT
Juha Väisäsen ja varalle KHT Jaana Salmen, jotka myös työskentelevät mainitussa KHT-yhteisössä.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen apteekkineuvos Klaus Holttinen ja varapuheenjohtajaksi farmaseutti Katja Tanskanen.
Lähetämme oheisena kassan toimintakertomuksen vuodelta 2011.
Toimintakertomus on luettavissa myös eläkekassan kotisivuilla
www.aekassa.fi.
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi.
Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos
Eläkelaitosten sijoitustoiminnan tulokset olivat hyviä ja varsin lähellä toisiaan
viiden prosentin molemmin puolin. Eläkekassan sijoitustoiminnan tuotto oli
4,6 % ja vakavaraisuus oli parempi kuin yhdelläkään yhtiöllä eli 33,0 % ja 3,1
kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Tarkempi erittely tuotoista on nähtävissä kassan nettisivuilla.
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